
VANHUSNEUVOSTO
ÄLDRERÅDET

Vaikuttamiskanava iäkkäiden asemaan 
ja palveluihin liittyvissä asioissa

En kanal för seniorer i Åbo 
att delta och påverka



Vanhusneuvoston toiminnasta säädetään kuntalain
27 §:ssä, jossa määritellään ns. vanhuspalvelulain 
mukainen vanhusneuvoston tehtävä.

Kaupunginhallitus valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 
vanhusneuvostoon 13 jäsentä, joista 8 edustaa järjestöjä.

Vanhusneuvoston tehtävänä ja tavoitteena on

 • Osallistua ja vaikuttaa kaupungin eri toimialojen suunnitteluun
  ja valmisteluun asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen
  väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön,
  asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
  suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien 
  palvelujen kannalta.

 •  Osallistua vanhuspalvelulain edellyttämän suunnitelman 
  laatimiseen ja palvelujen arviointiin yhteistyössä kaupungin 
  virkamiesten kanssa.

 •  Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja 
  ikääntyviä kaupunkilaisia koskevissa asioissa sekä tuoda 
  ikäihmisten näkökulma kaupungin päätöksentekoon.

 •  Edistää viranomaisten, vanhusväestön sekä heitä edustavien 
  järjestöjen ja julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa kaupungissa.

 •  Seurata vanhuspalvelujen tuottajien toimintaa ja laatua sekä 
  ehdottaa parannuksia tarvittaessa.

 •  Pitää yhteyttä eläkeläis- ja vanhusjärjestöihin ja tiedottaa ja 
  viestiä vanhuksia koskevista asioista eteenpäin.

 •  Tehdä vanhusneuvostoa tunnetuksi turkulaisille ikäihmisille 
  mediassa ja eri tilaisuuksissa.



Stadsstyrelsen väljer för sin mandatperiod ett äldreråd
med 13 medlemmar varav 8 representerar organisationer.

Äldrerådets uppgift och målsättning är att

 • Delta i och påverka planeringen och beredningen inom stadens 
  olika organ i frågor som har betydelse för serviceutbudet
  för den äldre befolkningen i en tvåspråkig stad, såsom 
  välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet 
  och möjligheter att klara de dagliga funktionerna.

 •  Delta i beredningen av planen för den äldre befolkningens 
  välbefinnande som äldreomsorgslagen förutsätter och i 
  utvärderingen av servicen i samarbete med stadens tjänstemän.

 •  Ta initiativ och inlämna motioner samt ge utlåtanden i frågor 
  som berör åldringar och seniorer och framföra seniorers 
  synvinkel i beslutsprocessen inom staden.

 •  Främja samarbetet i staden mellan myndigheter, den äldre 
  befolkningen och de föreningar och offentliga samfund som 
  representerar seniorer.

 •  Följa upp verksamheten och kvaliteten hos producenter av 
  tjänster till åldringar och vid behov föreslå förbättringar av 
  servicen.

 •  Upprätthålla kontakt med organisationer för pensionärer och 
  åldringar och informera om frågor som berör den äldre 
  befolkningen.



Vanhusneuvosto päivystää Naantalin Aurinkoisen Kauppiaskadun kahvilassa 
kuukauden toinen tiistai klo 13.00 – 14.00 (ei heinä- eikä elokuussa). 
 

Äldrerådet är anträffbart andra tisdagen i månaden kl. 13.00-14.00 
(inte i juli och augusti) på café Naantalin Aurinkoinen på Köpmansgatan.

Kauppatorin Monitori, asiakaspalvelupiste, nro 02 262 0100, turku.fi/monitori

Varsinais-Suomen ikäihmisten asiakas- ja palveluohjaus, suomenkielinen 
palvelu ma-pe klo 9.00-15.00, nrosta 02 262 6164. Betjäning på svenska 
må-fr kl. 9.00-12.00 på telefonnummer 02 262 6174
Ks. myös asiakasneuvonta.fi

TURUN KAUPUNGIN VANHUSNEUVOSTO
ÄLDRERÅDET I ÅBO

vanhusneuvosto@turku.fi
turku.fi/vanhusneuvosto

puh / tfn 0400 223 213, 040 620 2778
puheenjohtaja / ordförande Ulla-Maija Vierimaa

puh / tfn 050 552 9231
sihteeri / sekreterare Tiina Mäkinen 

Turun kaupungin vanhusneuvosto:
Takana vasemmalta: Pekka Paatero, Matti Rantanen, Pekka Aho, 
Per-Olof Nordin, Timo Nurmio ja Risto Saari. Edessä vasemmalta: 
Aira Hellström, Marjut Aalto, Soili Raitanen (varapj.), 
Ulla-Maija Vierimaa (pj.), Tiina Mäkinen (siht.) ja Eini Pihlajamäki. 
Kuvasta puuttuvat Anita Birstolin ja Maisa Saloniemi.

http://turku.fi/monitori
http://asiakasneuvonta.fi
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